AGENDA DE ACTIVITĂŢI
A CONDUCERII ȘI SERVICIILOR DIN CADRUL APM MARAMUREŞ
SĂPTĂMÂNA ÎN CURS 21-25.09.2020
LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

21.09.2020
APM MARAMURES
1.Program de audiență –
director executiv:orele 1012.
2.Operarea stațiilor
automate de monitorizare
a calității aerului din
RNMCA
3.Activități de gestionare a
datelor de calitate a
aerului obținute din
RNMCA.
4.Raportarea către ANPM
a datelor privind
radioactivitatea factorilor
de mediu.
5.Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul
Maramureș.
6.Colectarea datelor de la
operatorii economici în
scopul raportării cu privire
la punerea în aplicare a
Directivei (UE) 2015/2193
a Parlamentului European
și a Consiliului privind
limitarea emisiilor în

22.09.2020

23.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

1.Participarea directorului
executiv în ședințele:
Comisiei de Analiză Tehnică
2.Participarea directorului
executiv la ședința Comitetului
Județean pentru Situații de
Urgență, ședință care a avut loc
la Consiliul Județean
Maramureș.
3.Operarea stațiilor automate de
monitorizare a calității aerului
din RNMCA
4.Activități de gestionare a
datelor de calitate a aerului
obținute din RNMCA.
5.Raportarea către ANPM a
datelor privind radioactivitatea
factorilor de mediu.
6.Realizare și postare pe site-ul
APM Maramureș a informării
privind calitatea aerului în
județul Maramureș.
7.Colectarea datelor de la
operatorii economici în scopul
raportării cu privire la punerea în
aplicare a Directivei (UE)
2015/2193 a Parlamentului
European și a Consiliului privind

1.Participarea directorului
executiv la conferința online
de deschidere a “Proiectului
DANUBE HAZARD„
organizată de Institute for
Water and Resources
Management. 2.Operarea
stațiilor automate de
monitorizare a calității aerului
din RNMCA
3.Activități de gestionare a
datelor de calitate a aerului
obținute din RNMCA.
4.Raportarea către ANPM a
datelor privind
radioactivitatea factorilor de
mediu.
5.Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul Maramureș.
6.Colectarea datelor de la
operatorii economici în
scopul raportării cu privire la
punerea în aplicare a
Directivei (UE) 2015/2193 a
Parlamentului European și a
Consiliului privind limitarea

1.Operarea stațiilor
automate de monitorizare a
calității aerului din RNMCA.
2.Activități de gestionare a
datelor de calitate a aerului
obținute din RNMCA.
3.Raportarea către ANPM a
datelor privind
radioactivitatea factorilor de
mediu.
4.Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul
Maramureș.
5.Transmiterea la ANPM a
Agendei de activităţi a APM
Maramureş.
6.Colectarea datelor de la
operatorii economici în
scopul raportării cu privire la
punerea în aplicare a
Directivei (UE) 2015/2193 a
Parlamentului European și
a Consiliului privind
limitarea emisiilor în
atmosferă a anumitor
poluanți provenind de la

1.Operarea stațiilor
automate de monitorizare
a calității aerului din
RNMCA.
2.Activități de gestionare a
datelor de calitate a
aerului obținute din
RNMCA.
3.Raportarea către ANPM
a datelor privind
radioactivitatea factorilor
de mediu.
4.Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul
Maramureș.
5.Transmiterea la ANPM a
Agendei de lucru a
directorului executiv a
APM Maramureş.
6.Colectarea datelor de la
operatorii economici în
scopul raportării cu privire
la punerea în aplicare a
Directivei (UE) 2015/2193
a Parlamentului European
și a Consiliului privind

atmosferă a anumitor
poluanți provenind de la
instalații medii de ardere.
7. Activitatea de realizare
a interfeţei AFM –
potentiali beneficiari de
proiecte interesați de
programele AFM București
, respectiv „Casa Verde
Fotovoltaice” (Ordin nr.
1.287 din 5 decembrie
2018, actualizat), etc.
8. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de
către APM Maramureș
despre apariția Legii nr.
74/2019 privind
gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential
contaminate, în vederea
actualizării bazei de date
naționale.
9. Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul
SCIM, elaborate de Biroul
Calitatea Factorilor de
Mediu pe domeniile de
activitate Deșeuri,
Chimicale, Biodiversitate,
Proiecte Programe.
10. Verificarea și validarea
din intern a datelor
înscrise de operatorii

limitarea emisiilor în atmosferă a
anumitor poluanți provenind de
la instalații medii de ardere.
8. Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte interesați
de programele AFM București ,
respectiv „Casa Verde
Fotovoltaice” (Ordin nr. 1.287
din 5 decembrie 2018,
actualizat), etc.
9. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor furnizate
de administrația publică locală,
urmare notificării acestora de
către APM Maramureș despre
apariția Legii nr. 74/2019 privind
gestionarea siturilor potential
contaminate și a celor
contaminate și solicitarea de a
identifica siturile potential
contaminate, în vederea
actualizării bazei de date
naționale.
10. Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul SCIM,
elaborate de Biroul Calitatea
Factorilor de Mediu pe
domeniile de activitate Deșeuri,
Chimicale, Biodiversitate,
Proiecte Programe
11. Urmare adresei Ministerului
Mediului, prin care autorităţile
teritoriale pentru protecţia
mediului actualizează cu
frecvență trimestrială ”Situația
depozitelor de deșeuri
municipale conforme”, se
solicită informaţiile aferente trim.

emisiilor în atmosferă a
anumitor poluanți provenind
de la instalații medii de
ardere.
7. Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte
interesați de programele AFM
București , respectiv „Casa
Verde Fotovoltaice” (Ordin nr.
1.287 din 5 decembrie 2018,
actualizat), etc.
8. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de către
APM Maramureș despre
apariția Legii nr. 74/2019
privind gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential contaminate,
în vederea actualizării bazei
de date naționale.
9. Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul SCIM,
elaborate de Biroul Calitatea
Factorilor de Mediu pe
domeniile de activitate
Deșeuri, Chimicale,
Biodiversitate, Proiecte
Programe
10. Analizarea și înaintarea
spre aprobare Formulare
Anexa 1 privind transportul
deșeurilor periculoase pe
teritoriul României

instalații medii de ardere.
7. Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte
interesați de programele
AFM București , respectiv
„Casa Verde Fotovoltaice”
(Ordin nr. 1.287 din 5
decembrie 2018,
actualizat), etc.
8. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de către
APM Maramureș despre
apariția Legii nr. 74/2019
privind gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential
contaminate, în vederea
actualizării bazei de date
naționale.
9. Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul
SCIM, elaborate de Biroul
Calitatea Factorilor de
Mediu pe domeniile de
activitate Deșeuri,
Chimicale, Biodiversitate,
Proiecte Programe
10. Analizarea și înaintarea
spre aprobare Formulare
Anexa 1 privind transportul
deșeurilor periculoase pe
teritoriul României
11.Verificarea și validarea

limitarea emisiilor în
atmosferă a anumitor
poluanți provenind de la
instalații medii de ardere.
7. Activitatea de realizare
a interfeţei AFM –
potentiali beneficiari de
proiecte interesați de
programele AFM București
, respectiv „Casa Verde
Fotovoltaice” (Ordin nr.
1.287 din 5 decembrie
2018, actualizat), etc.
8. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de
către APM Maramureș
despre apariția Legii nr.
74/2019 privind
gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential
contaminate, în vederea
actualizării bazei de date
naționale.
9. Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul
SCIM, elaborate de Biroul
Calitatea Factorilor de
Mediu pe domeniile de
activitate Deșeuri,
Chimicale, Biodiversitate,
Proiecte Programe
10. Verificarea și validarea
din intern a datelor
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economici generatori de
deșeuri,
colectori/reciclatori/valorifi
catori de deșeuri,
operatori ai serviciilor
publice de salubrizare,
deţinători ai staţiilor de
epurare / instalaţiilor de
tratare deşeuri, raportori în
aplicația ”SIM- “Statistica
Deseurilor”, în vederea
definitivării Raportului
pentru anul 2019 privind
generarea și gestionarea
deșeurilor.
11. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de
reglementare şi emiterea
avizelor/acordurilor/autoriz
aţiilor de mediu

trim. III 2020 de la Consiliul
Județean Maramureș în vederea
întocmirii și transmiterii
răspunsului către Ministerul
Mediului și ANPM
12.Verificarea și validarea din
intern a datelor înscrise de
operatorii economici generatori
de deșeuri,
colectori/reciclatori/valorificatori
de deșeuri, operatori ai
serviciilor publice de salubrizare,
deţinători ai staţiilor de epurare /
instalaţiilor de tratare deşeuri,
raportori în aplicația ”SIM“Statistica Deseurilor”, în
vederea definitivării Raportului
pentru anul 2019 privind
generarea și gestionarea
deșeurilor.
13. Verificarea amplasamentelor
în procedurile de reglementare
şi emiterea
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
de mediu
14. Comisie de Analiză Tehnică

SĂPTĂMÂNA CARE URMEAZĂ 28.09 - 02.10.2020
LUNI
MARTI
28.09.2020
APM MARAMURES
1.Program de audiență –
director executiv:orele 1012.
2.Operarea stațiilor
automate de monitorizare a

11. Verificarea și validarea
din intern a datelor înscrise
de operatorii economici
generatori de deșeuri,
colectori/reciclatori/valorificat
ori de deșeuri, operatori ai
serviciilor publice de
salubrizare, deţinători ai
staţiilor de epurare /
instalaţiilor de tratare deşeuri,
raportori în aplicația ”SIM“Statistica Deseurilor”, în
vederea definitivării
Raportului pentru anul 2019
privind generarea și
gestionarea deșeurilor.
12. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de reglementare
şi emiterea
avizelor/acordurilor/autorizaţii
lor de mediu

din intern a datelor înscrise
de operatorii economici
generatori de deșeuri,
colectori/reciclatori/valorifica
tori de deșeuri, operatori ai
serviciilor publice de
salubrizare, deţinători ai
staţiilor de epurare /
instalaţiilor de tratare
deşeuri, raportori în
aplicația ”SIM- “Statistica
Deseurilor”, în vederea
definitivării Raportului
pentru anul 2019 privind
generarea și gestionarea
deșeurilor.
12. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de reglementare
şi emiterea
avizelor/acordurilor/autoriza
ţiilor de mediu

înscrise de operatorii
economici generatori de
deșeuri,
colectori/reciclatori/valorifi
catori de deșeuri,
operatori ai serviciilor
publice de salubrizare,
deţinători ai staţiilor de
epurare / instalaţiilor de
tratare deşeuri, raportori în
aplicația ”SIM- “Statistica
Deseurilor”, în vederea
definitivării Raportului
pentru anul 2019 privind
generarea și gestionarea
deșeurilor.
11. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de
reglementare şi emiterea
avizelor/acordurilor/autoriz
aţiilor de mediu

MIERCURI

JOI

VINERI

29.09.2020

30.09.2020

01.10.2020

02.10.2020

1.Participarea directorului
executiv în ședințele:
Comisiei de Analiză Tehnică
Comisiei Interne de Analiză.
2.Operarea stațiilor automate

1.Operarea stațiilor
automate de monitorizare
a calității aerului din
RNMCA
2.Activități de gestionare a

1.Operarea stațiilor automate
de monitorizare a calității
aerului din RNMCA.
2.Activități de gestionare a
datelor de calitate a aerului

1.Operarea stațiilor
automate de monitorizare a
calității aerului din RNMCA.
2.Activități de gestionare a
datelor de calitate a aerului
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calității aerului din RNMCA
3.Activități de gestionare a
datelor de calitate a aerului
obținute din RNMCA.
4.Raportarea către ANPM a
datelor privind
radioactivitatea factorilor de
mediu.
5. Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul
Maramureș.
6.Transmiterea la ANPM a
raportării cu privire la
punerea în aplicare a
Directivei (UE) 2015/2193 a
Parlamentului European și
a Consiliului privind
limitarea emisiilor în
atmosferă a anumitor
poluanți provenind de la
instalații medii de ardere.
7. Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte
interesați de programele
AFM București , respectiv
„Casa Verde Fotovoltaice”
(Ordin nr. 1.287 din 5
decembrie 2018,
actualizat), etc.
8. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de către
APM Maramureș despre
apariția Legii nr. 74/2019

de monitorizare a calității
aerului din RNMCA
3. Activități de gestionare a
datelor de calitate a aerului
obținute din RNMCA.
4. Raportarea către ANPM a
datelor privind
radioactivitatea factorilor de
mediu.
5. Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul Maramureș.
6. Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte
interesați de programele AFM
București , respectiv „Casa
Verde Fotovoltaice” (Ordin nr.
1.287 din 5 decembrie 2018,
actualizat), etc.
7. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de către
APM Maramureș despre
apariția Legii nr. 74/2019
privind gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential contaminate,
în vederea actualizării bazei
de date naționale.
8.Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul SCIM,
elaborate de Biroul Calitatea
Factorilor de Mediu pe

datelor de calitate a
aerului obținute din
RNMCA.
3.Raportarea către ANPM
a datelor privind
radioactivitatea factorilor
de mediu.
4.Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul
Maramureș.
5.Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte
interesați de programele
AFM București , respectiv
„Casa Verde Fotovoltaice”
(Ordin nr. 1.287 din 5
decembrie 2018,
actualizat), etc.
6. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de
către APM Maramureș
despre apariția Legii nr.
74/2019 privind
gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential
contaminate, în vederea
actualizării bazei de date
naționale.
7.Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul

obținute din RNMCA.
3.Raportarea către ANPM a
datelor privind
radioactivitatea factorilor de
mediu.
4.Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul Maramureș.
5.Transmiterea la ANPM a
Agendei de activităţi a APM
Maramureş.
.
6. Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte
interesați de programele AFM
București , respectiv „Casa
Verde Fotovoltaice” (Ordin nr.
1.287 din 5 decembrie 2018,
actualizat), etc.
7. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de către
APM Maramureș despre
apariția Legii nr. 74/2019
privind gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential contaminate,
în vederea actualizării bazei
de date naționale.
8.Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul SCIM,
elaborate de Biroul Calitatea
Factorilor de Mediu pe
domeniile de activitate

obținute din RNMCA.
3.Raportarea către ANPM a
datelor privind
radioactivitatea factorilor de
mediu.
4.Realizare și postare pe
site-ul APM Maramureș a
informării privind calitatea
aerului în județul
Maramureș.
5.Transmiterea la ANPM a
Agendei de lucru a
directorului executiv a APM
Maramureş.
6. Activitatea de realizare a
interfeţei AFM – potentiali
beneficiari de proiecte
interesați de programele
AFM București , respectiv
„Casa Verde Fotovoltaice”
(Ordin nr. 1.287 din 5
decembrie 2018,
actualizat), etc.
7. Colectarea şi verificarea
datelor şi informaţiilor
furnizate de administrația
publică locală, urmare
notificării acestora de către
APM Maramureș despre
apariția Legii nr. 74/2019
privind gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential
contaminate, în vederea
actualizării bazei de date
naționale.
8.Revizuirea procedurilor
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privind gestionarea siturilor
potential contaminate și a
celor contaminate și
solicitarea de a identifica
siturile potential
contaminate, în vederea
actualizării bazei de date
naționale.
9.Revizuirea procedurilor
operaționale din cadrul
SCIM, elaborate de Biroul
Calitatea Factorilor de
Mediu pe domeniile de
activitate Deșeuri,
Chimicale, Biodiversitate,
Proiecte Programe
10. Verificarea și validarea
internă a informațiilor
raportate de operatorii
economici producători/
importatori de ambalaje de
desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori
de produse ambalate,
operatori economici
colectori/reciclatori/
valorificatori, autorități ale
administrației publice
locale) în aplicația ”SIM“Ambalaje” 2019
11. Solicitarea de informaţii
de la operatorii economici
care dețín autorizațíe de
mediu pentru activitatea de
transport și stocare
temporară a deșeurilor
periculoase și prelucrarea
acestora în scopul
întocmirii raportului aferent

domeniile de activitate
Deșeuri, Chimicale,
Biodiversitate, Proiecte
Programe
9. Verificarea și validarea
internă a informațiilor
raportate de operatorii
economici producători/
importatori de ambalaje de
desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori
de produse ambalate,
operatori economici
colectori/reciclatori/
valorificatori, autorități ale
administrației publice locale)
în aplicația ”SIM- “Ambalaje”
2019
10. Solicitarea de informaţii
de la operatorii economici
care dețín autorizațíe de
mediu pentru activitatea de
transport și stocare
temporară a deșeurilor
periculoase și prelucrarea
acestora în scopul întocmirii
raportului aferent trimestrului
III 2020 privind transportul
intern de deşeuri periculoase
11. Verificarea și validarea
din intern a datelor înscrise
de operatorii economici
generatori de deșeuri,
colectori/reciclatori/valorificat
ori de deșeuri, operatori ai
serviciilor publice de
salubrizare, deţinători ai
staţiilor de epurare /
instalaţiilor de tratare deşeuri,

SCIM, elaborate de Biroul
Calitatea Factorilor de
Mediu pe domeniile de
activitate Deșeuri,
Chimicale, Biodiversitate,
Proiecte Programe
8. Verificarea și validarea
internă a informațiilor
raportate de operatorii
economici producători/
importatori de ambalaje de
desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori
de produse ambalate,
operatori economici
colectori/reciclatori/
valorificatori, autorități ale
administrației publice
locale) în aplicația ”SIM“Ambalaje” 2019
9. Solicitarea de informaţii
de la operatorii economici
care dețín autorizațíe de
mediu pentru activitatea
de transport și stocare
temporară a deșeurilor
periculoase și prelucrarea
acestora în scopul
întocmirii raportului
aferent trimestrului III 2020
privind transportul intern
de deşeuri periculoase
10. Verificarea și validarea
din intern a datelor
înscrise de operatorii
economici generatori de
deșeuri,
colectori/reciclatori/valorifi
catori de deșeuri,

Deșeuri, Chimicale,
Biodiversitate, Proiecte
Programe
9. Verificarea și validarea
internă a informațiilor
raportate de operatorii
economici producători/
importatori de ambalaje de
desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori
de produse ambalate,
operatori economici
colectori/reciclatori/
valorificatori, autorități ale
administrației publice locale)
în aplicația ”SIM- “Ambalaje”
2019
10. Solicitarea de informaţii
de la operatorii economici
care dețín autorizațíe de
mediu pentru activitatea de
transport și stocare
temporară a deșeurilor
periculoase și prelucrarea
acestora în scopul întocmirii
raportului aferent trimestrului
III 2020 privind transportul
intern de deşeuri periculoase
11. Verificarea și validarea
din intern a datelor înscrise
de operatorii economici
generatori de deșeuri,
colectori/reciclatori/valorificat
ori de deșeuri, operatori ai
serviciilor publice de
salubrizare, deţinători ai
staţiilor de epurare /
instalaţiilor de tratare deşeuri,
raportori în aplicația ”SIM-

operaționale din cadrul
SCIM, elaborate de Biroul
Calitatea Factorilor de
Mediu pe domeniile de
activitate Deșeuri,
Chimicale, Biodiversitate,
Proiecte Programe
9. Verificarea și validarea
internă a informațiilor
raportate de operatorii
economici producători/
importatori de ambalaje de
desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori
de produse ambalate,
operatori economici
colectori/reciclatori/
valorificatori, autorități ale
administrației publice
locale) în aplicația ”SIM“Ambalaje” 2019
10. Solicitarea de informaţii
de la operatorii economici
care dețín autorizațíe de
mediu pentru activitatea de
transport și stocare
temporară a deșeurilor
periculoase și prelucrarea
acestora în scopul
întocmirii raportului aferent
trimestrului III 2020 privind
transportul intern de deşeuri
periculoase
11. Verificarea și validarea
din intern a datelor înscrise
de operatorii economici
generatori de deșeuri,
colectori/reciclatori/valorifica
tori de deșeuri, operatori ai
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trimestrului III 2020 privind
transportul intern de deşeuri
periculoase
12. Verificarea și validarea
din intern a datelor înscrise
de operatorii economici
generatori de deșeuri,
colectori/reciclatori/valorifica
tori de deșeuri, operatori ai
serviciilor publice de
salubrizare, deţinători ai
staţiilor de epurare /
instalaţiilor de tratare
deşeuri, raportori în
aplicația ”SIM- “Statistica
Deseurilor”, în vederea
definitivării Raportului
pentru anul 2019 privind
generarea și gestionarea
deșeurilor.
13. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de reglementare
şi emiterea
avizelor/acordurilor/autoriza
ţiilor de mediu

raportori în aplicația ”SIM“Statistica Deseurilor”, în
vederea definitivării
Raportului pentru anul 2019
privind generarea și
gestionarea deșeurilor.
12. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de reglementare
şi emiterea
avizelor/acordurilor/autorizaţii
lor de mediu
13. Comisie de Analiza
Tehnica
Comisie Interna de Analiza

operatori ai serviciilor
publice de salubrizare,
deţinători ai staţiilor de
epurare / instalaţiilor de
tratare deşeuri, raportori în
aplicația ”SIM- “Statistica
Deseurilor”, în vederea
definitivării Raportului
pentru anul 2019 privind
generarea și gestionarea
deșeurilor.
11. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de
reglementare şi emiterea
avizelor/acordurilor/autoriz
aţiilor de mediu

“Statistica Deseurilor”, în
vederea definitivării
Raportului pentru anul 2019
privind generarea și
gestionarea deșeurilor.
12. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de reglementare
şi emiterea
avizelor/acordurilor/autorizaţii
lor de mediu
13. Transmiterea către APM
Cluj a situaţiei privind actele
de reglementare

serviciilor publice de
salubrizare, deţinători ai
staţiilor de epurare /
instalaţiilor de tratare
deşeuri, raportori în
aplicația ”SIM- “Statistica
Deseurilor”, în vederea
definitivării Raportului
pentru anul 2019 privind
generarea și gestionarea
deșeurilor.
12. Verificarea
amplasamentelor în
procedurile de reglementare
şi emiterea
avizelor/acordurilor/autoriza
ţiilor de mediu

Întocmit : Daniela PETREUȘ, referent de specialitate - Serviciul Monitorizare și Laboratoare APM Maramureş - Data: 24.09.2020
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